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Basisbegrippen



> Taakgebied – taak

> Informatieobject

▪ Serie

▪ Dossier

▪ Stuk

> Bewaartermijn

> Bestemming

1. Basisbegrippen 



TAAKGEBIED
• Wat moet de organisatie doen?

• bv. verlenen van subsidies

TAAK
• Benodigde processtappen om taak uit te voeren?

• bv. behandelen subsidieaanvraag

• bv. uitbetalen subsidie 

INFORMATIE(OBJECTEN)
• Welke informatie vloeit voort uit de processtappen?

• bv. subsidieaanvraag 

• bv. beslissing 



1. Basisbegrippen: informatieobject

Stuk
Het aanvraagformulier van 

Quincy Oeyen voor een subsidie 
m.b.t. zonnepanelen

Dossier
Het subsidiedossier m.b.t. 

zonnepanelen van Quincy Oeyen

Serie
Alle subsidiedossiers m.b.t. 

zonnepanelen

Een groepering van 
gelijksoortige dossiers die 

gecreëerd en onderhouden 
worden door dezelfde 

archiefvormer. Ze zijn het 
resultaat van hetzelfde proces 

en/of vinden hun basis in 
dezelfde regelgeving. 

Geheel van samenhangende 
gegevens dat is vastgelegd in 

één document

Geheel van stukken die 
dezelfde zaak betreffen en dus 
samen gegroepeerd worden. 



> Er bestaat een hiërarchische relatie

tussen serie/dossier/stuk

> Overerving mogelijk

▪ Beheersmatige metadata

> Informatieobjecten in IBP =

Op serieniveau

1. Basisbegrippen: informatieobject

Serie

Dossier A

Stuk A1 Stuk A2

Dossier B

Stuk B1



Algemene context van het informatieobject

Wat is de naam en de omschrijving?

In welke dienstverlening kadert het en/of aan welk(e) proces(sen) is het 
gekoppeld?

Welke organisatie is eigenaar?

Bewaargever

Archiefvormer

Verantwoordelijk bewaarniveau



> BEWAARTERMIJN

= periode waarin dossiers een administratieve en/of wettelijke 
waarde hebben voor de organisatie

▪ Administratieve bewaartermijn 
> bepaald door de administratie

> Duidt aan hoelang een organisatie over een bepaald dossier wil 
beschikken nadat het afgehandeld is

> Hoe lang WIL ik het bijhouden

▪ Wettelijke bewaartermijn 
> bepaald door wet- en regelgeving 

> Hoe lang MOET Ik het bijhouden

1. Basisbegrippen 



> BESTEMMING

= Wat moet er met de dossiers gebeuren wanneer de bewaartermijn 
verstreken is?

> 3 mogelijkheden

▪ bewaren: dossiers worden permanent (tot in de eeuwigheid) bewaard

▪ bewaren na steekproef: welke methode? Select of aselect?

▪ vernietigen: dossiers worden op een gecontroleerde manier vernietigd

> Waarom informatie permanent bewaren? 

▪ Cultureel-maatschappelijke waarde

▪ Permanente juridische waarde

Bestemming is steeds subjectief (belang motivering)

1. Basisbegrippen 



Selectielijst vs. IBP vs. 

Selectieregels



> SELECTIELIJST

▪ Algemene lijst voor gelijksoortige organisaties

▪ Welke overheidsinformatie wordt gecreëerd en ontvangen?

> O.b.v. de taken en de processen

▪ Administratieve en/of wettelijke bewaartermijn + motivatie

▪ Bestemming + motivatie ervan

▪ Bewaarniveau

> Voorbeeld van een selectielijst

2. Selectielijst versus IBP versus selectieregels

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Organisatie/2015_SL_SARS_V04.pdf?timestamp=1531810648


> IBP

▪ Zelfde inhoud als selectielijst MAAR

▪ Gestructureerd op basis van processen voor 1 organisatie

> Op maat gemaakt per organisatie

▪ Met extra beheersregels:

> Openbaarheid 

> Hergebruik

> Privacy

2. Selectielijst versus IBP versus selectieregels



Een IBP is…

Structuur

Beheersregels

Series

Context



> Selectieregel

▪ Gelijk aan informatieobject in IBP

▪ Dienst aangeboden door Digitaal Archief Vlaanderen in de 
vorm van het Serieregister

▪ Ter vervanging van huidige IBP’s bij de Vlaamse Overheid

▪ Ook voor lokale overheden

2. Selectielijst versus IBP versus selectieregels



Serieregister



3. Serieregister



Waarom een serieregister?

Art. III. 82 BESTUURSDECREET
Centraal register waarin categorieën van 
bestuursdocumenten moeten bekendgemaakt worden,

Art. III.89 BESTUURSDECREET
Correcte vernietiging kan enkel o.b.v. goedgekeurde 
selectieregels die gepubliceerd zijn in het centraal register.

MASTERDATA
Centrale plek om selectieregels m.b.t. openbaarheid, 
veiligheid, persoonsgegevens … vast te leggen,



Functionaliteiten serieregister

Reviewen van een serie

Aanmaken en indienen van een serie 
bij bevoegde selectiecommissie

Stopzetten/ afsluiten of opvolgen van 
een serie

Kopiëren van een gepubliceerde serie



Verschil met de Excel van IBP

X

Stapsgewijs, serie per 
serie indienen bij 
selectiecommissie

Acties worden
gelogd

Versiebeheer
Geautomatiseerde
goedkeuringsflow

Mogelijkheid om 
gebruik te maken 

van API’s

Geautomatiseerde
kwaliteitscontrole



Opbouw IBP in context 

serieregister



4. Opbouw IBP

Naam & inhoud
Dienstverlening 

en proces
Datering Bewaartermijn Bestemming

Bewaarniveau Openbaarheid
Veiligheid en 

Privacy
Hergebruik

Extra 
informatie



> Naam

> Omschrijving van het informatieobject

> Toepassingsgebied en bewaargever

> Archiefvormer

Naam & 
inhoud



> Dienstverlening

> IPDC

> Proces

> Drie niveaus

> Niveau 1 = Taakgebied
▪ Een geheel van onderling samenhangende taken

> Niveau 2 = Taak
▪ Een geheel van onderling samenhangende handelingen die 

dezelfde doelstellingen hebben

> Niveau 3 = Handeling

▪ Een geheel van werkzaamheden die door een bestuurlijke 
entiteit worden uitgevoerd om een bepaalde taak te vervullen 
en die één of meerdere informatieobjecten opleveren.  

Dienstverlening 
& proces



> Begindatum

> Einddatum

> Gaat het om een lopende serie?

Datering



BEWAARTERMIJN

WETTELIJKE ADMINISTRATIEVE

> Waarde

> Tijdseenheid

> Termijnspecificatie

> Motivering bewaartermijn

> Verduidelijking termijnspecificatie

> Wat als er zowel en wettelijke- als administratieve 
bewaartermijn is?



> Bestemming
> Bewaren

> Bewaren na steekproef

> Vernietigen

> Verantwoording bestemming

> Selectievoorschriften indien keuze voor 

steekproef

Bestemming



> Aanduiding van de entiteit, die instaat voor 
de bewaring van het informatieobject.

> Twee mogelijkheden:

▪ het bewaarniveau ligt bij de organisatie 
zelf

▪ het bewaarniveau ligt bij een andere 
organisatie

Bewaar-
niveau



> Rechtstreekse link met Bestuursdecreet

> Slechts 3 keuzemogelijkheden toegelaten

▪ Bekendgemaakt

▪ Openbaar

▪ In principe openbaar

> Openbaarheid van de stukken kan afwijken

Raadplegings-
regime



> Aangeven van de types  van persoonsgegevens die het 
informatieobject bevat.

> Link met AVG/GDPR:

▪ politieke overtuiging

▪ seksuele voorkeur

▪ gerechtelijk verleden

▪ evaluaties

▪ …

> Informatieclassificatieniveau

Veiligheid 
en privacy



Informatieveiligheid

1
Informatie die toegankelijk mag zijn voor iedereen. Bij een incident 
met de betrokken informatie is de impact of materiële schade 
verwaarloosbaar of onbestaand.

2
Informatie die slechts beperkt toegankelijk is op basis van 
organisatorische criteria. Bij een incident met de betrokken 
informatie is de impact of materiële schade minimaal.

3
Informatie die slechts toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep 
van gebruikers. Bij een incident met de betrokken informatie is de 
impact op materiële schade belangrijk.

4
Informatie die slechts toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep 
gebruikers. Bij een incident is de impact van directe, indirecte 
materiële en immateriële schade ernstig.

5
Informatie die slechts toegankelijk mag zijn aan een zeer select 
aantal gebruikers. Bij een incident is de impact van directe, indirecte 
materiële en immateriële schade bedreigend, voor het voortbestaan 
van de organisatie of personen en hun vrijheden.

Scope DAV



> Geschikt voor hergebruik?

▪ Ja, het is herbruikbaar

GEEN uitzonderingsgronden van toepassing

▪ In principe herbruikbaar

Een uitzonderingsgrond KAN van toepassing zijn (motivatie verplicht)

▪ Neen, het is niet herbruikbaar

Een uitzonderingsgrond IS van toepassing (motivatie verplicht)

Hergebruik



> Trefwoorden

> Opmerkingen

Extra 
informatie



Meerwaarde van een

IBP



> Hoger maturiteitsniveau op vlak van informatiebeheer

> Vereenvoudigt vernietiging van informatie

> Vereenvoudigt overdrachten naar Depot Vilvoorde

> Faciliteert overdrachten naar DAV in het kader van het E-depot

5. Meerwaarde IBP (1)



> Helikoptervisie op de aanwezige informatie 

> Ondersteunt evolutie naar meer digitaal werken

> Hoe omgaan met persoonsgegevens, hergebruik
en openbaarheid

> Draagt actief bij aan de doelstellingen rond 
organisatiebeheersing / risicobeheersing 

> Link met/basis voor informatieveiligheid

5. Meerwaarde IBP (2) 



> Invloed van serieregister op e-depot

In de praktijk: Case 1

37

Serieregister

Beschrijvende 
metadata

Beheersmatige 
metadata

E-depot

Beheersmatige metadata Beschrijvende metadata
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> Series toepassen in sharepoint

In de praktijk: Case 2

42



Focus op 
duidelijk 

beleid voor 
opslagmedia

Focus op 
structuur

Focus op 
digitale 

archivering

Focus op 
veiligheidsbele

id

DUIDELIJKHEID VOOR DE GEBRUIKER

KWALITEITSVOL BEHEER

IMPLEMENTATIE
VAN HET IBP

een 
GEÏNTEGREERD 

verhaal



STRUCTUUR VAN SITE ERETEKENS (ABB) 
OP BASIS VAN IBP

BELEIDSONTWIKKELING

Beleidsvoorbereiding

Parlementaire Vragen

Regelgeving van derden

BELEIDSUITVOERING

Dossiers burgerlijke eretekens

Dossiers nationale orden

Tools

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Abb_LSVP_EE


Linkernavigatie
SharePoint

Conform series in informatiebeheersplan

Series met hogere informatieclassificatie dus 
nodige maatregelen in kader van 
rechtenbeheer

Archivering naar DAV conform serieregister/IBP
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Vragen?



www.vlaanderen.be/informatievlaanderen

TIJD VOOR EEN PAUZE



1. Hoe starten met opmaak IBP

2. Oefening

3. Veelgestelde vragen

INHOUD DEEL 2



Hoe starten met het 

opmaken van een IBP?



1. Verwerf steun 

2. Werk je in 

3. Bouw structuur op + breng in 
kaart

4. Breng informatie samen + 
bepaal beheersregels

5. Vraag feedback

6. Verkrijg goedkeuringen

7. Actualiseer het IBP geregeld

Hoe wordt een IBP 
opgemaakt?



> Overtuig management van meerwaarde

> Activeer informatiebeheerders of ankerpunten en stel samen 
met hen een actieplan op

> Zoek aansluiting met bepaalde rollen (bv. juristen, 
kwaliteitscoördinator, organisatiebeheersing, 
informatieveiligheid, risicomanagement, procesanalisten …)

SAMENWERKING IS DE SLEUTEL

Stap 1: Verwerf steun

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



Informatiemanagement rendeert

Klaar zijn voor 
audits

Kostenbesparing

Meer tijd voor 
kerntaken

Minder informatie 
beter beheren

Compliancy
met
regelgeving

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



> Consulteer mogelijke standaardwerken bv. jaarverslagen, 
administratief handboek, oprichtingsbesluiten ...

> Neem interviews af

> Bekijk bestaande IBP’s en generieke selectielijsten

> Zoek samenwerking met interne partners

GOEDE VOORBEREIDING IS ESSENTIEEL

Stap 2: Werk je in

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



> Structuur op maat van organisatie

▪ ≠ organogramstructuur

▪ = functiegerichte indeling ~ proces en/of dienstverlening (IPDC)

> Structuur uitwerken:

▪ Bottom-up

▪ Top-down

▪ Combinatie top-down en bottom-up

> Praktijk wijst uit dat combinatie beste resultaat geeft ➔
aansluiting bij realiteit + overzicht van de wettelijke taken
en opdrachten

Stap 3: Bouw structuur op

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



> Serieregister biedt flexibiliteit om individuele series in te dienen

> Maar probeer te werken in clusters

Stap 3: Bouw structuur op

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



> Analyse verzamelde info

> Ken beheersregels toe o.b.v. 
analyse

> Win juridisch advies in rond 
de verschillende 
beheersregels

> Werk nauw samen met 
informatieveiligheids-
consulent voor invullen van 
beheersregels voor privacy 
en informatieclassifciate

Stap 4: Informatie samenbrengen + bepalen 
beheersregels

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



> Doorloop de feedbackprocedure

▪ Intern door management

▪ Nadien laten goedkeuren door Selectiecommissie VO

> Onderhoud het IBP (1x per jaar actualiseren)

> Sowieso verliezen de selectieregels hun geldigheid 5 jaar na goedkeuring

> In het Serieregister kan er gelijkmatiger gewerkt worden

> Veranker het als een instrument in je organisatie

Stappen 5, 6 en 7

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5,6 & 7

Stap 4



Tot slot: Het opstellen van een IBP is…

Een samenspel van

▪ De theorie

▪ De organisatie in kwestie

▪ Uitvoerbaarheid in de praktijk



Oefening



Bepaal de bewaartermijn van een subsidiedossier.

Oefening

Editeer via Invoegen/Kop- en Voettekst 60



Veelgestelde vragen



Vraag 2: Hoe pak je grote (project)dossiers aan?

CASUS

Een entiteit geeft de series die horen bij een project rond de implementatie van een 
groot beheerssysteem gedetailleerd weer:

Projectdocumenten betreffende de implementatie

Verslagen van interne/externe stuurgroep

Documenten betreffende de financiële opvolging

Documenten betreffende overheidsopdracht

Handleidingen en veel gestelde vragen

…



Ons antwoord op vraag 2

Procesanalyse (zijn het projecten/processen)

is afhankelijk van

▪ De projectmethodologie

▪ Verschillende beheersregels binnen projectdossiers

▪ Manier van projectmatig werken, bv. ICT-projecten die tot reguliere werking 

behoren maar telkens projectmatig worden aangepakt



Vraag 3: Hoe gedetailleerd beschrijf ik de 

informatieobjecten?

CASUS

> “Dossiers projecten verbetertrajecten organisatie”

> "Dossiers beheer wagenpark"

> "Dossiers beheer boekhouding"

Zijn deze series op het juiste niveau beschreven, of eerder te algemeen of 
anderzijds te gedetailleerd?



Ons antwoord op vraag 3

▪ GEEN PASKLAAR ANTWOORD!

▪ AANDACHTSPUNTEN zijn:

> Series moeten voortvloeien uit eenzelfde taak/takenpakket. Opletten dat er geen 
verschillende processen doorheen de serie lopen!

> Essentieel = Een serie heeft maar één beheersregel!

▪ Binnenin een serie moeten bewaarniveau, wettelijke en administratieve bewaartermijn, bestemming, 
verantwoordingen erbij … dezelfde zijn.

▪ Zijn er toch verschillen = andere serie

> Goede 'omschrijving'

▪ De omschrijvingen worden gespijsd met enkele duidelijke voorbeelden. De herkenbaarheid voor 
collega's moet groot zijn.



Vraag 4: Hoe bepaal ik mijn bewaartermijnen en bestemming?

• Juridische bewaartermijn: is er toepasselijke wet- en regelgeving?

> VERTREK vanuit de generieke selectielijsten

> (DUBBEL)CHECK de wet- en regelgeving zelf: Belgisch Staatblad, Justel

• Administratieve bewaartermijn: wat is de administratieve waarde voor de 
organisatie?

> VERTREK vanuit de generieke selectielijsten

> CHECK af met de werkvloer --> hun noden moeten onderkend worden

• Bestemming

> Heeft de serie cultureel of maatschappelijke waarde

> Van nut als bron bij wetenschappelijk, statistisch … onderzoek?

> ...



Vraag 5: Hoe bepaal je het bewaarniveau? 
Bij stopzetting of overdracht van bevoegdheden...

CASUS: serie ‘valorisatie onroerende goederen'

• Taak: Onbenutte onroerende goederen Vlaamse Gemeenschap/Gewest
centraliseren met het oog op valorisatie: verhuur, verkoop …

• Vóór 2015 is het Departement FB verantwoordelijk. In 2015 is Het Facilitair
Bedrijf verantwoordelijk voor deze taak.

VRAAG

• Waar ligt het bewaarniveau? Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de 
serie vóór 2015 en nadien?

• Hoe vertaal je dat in het IBP?

70



Ons antwoord op vraag 5

• ANALYSE: wat staat in het Bestuursdecreet?

▪ Art. III.83. § 1.

> De bestuurlijke verantwoordelijkheid van opgeheven, ontbonden of samengevoegde 
overheidsinstanties = overgedragen aan de rechtsopvolger.

> Bij overheidsinstanties opgeheven of ontbonden zonder rechtsopvolger, worden de archieven 
overgedragen aan de overheidsinstantie die is aangewezen bij de ontbinding.

> Overheidsinstanties die gesplitst worden, dragen de bestuurlijke verantwoordelijkheid over aan de 
overheidsinstantie die verantwoordelijk wordt voor de taken.

> Als een overheidsinstantie opgeheven of ontbonden is zonder dat een rechtsopvolger of 
verantwoordelijke instantie aangewezen is, of als een van haar taken is stopgezet, worden de 
bestuursdocumenten en de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarvoor overgedragen aan het Depot

▪ Samengevat:

> Is er een rechtsopvolger ~ taken? = rechtsopvolger

> Is er geen continuïteit, maar wordt er een rechtsopvolger aangeduid? = rechtsopvolger

> Is er geen continuïteit en wordt er geen rechtsopvolger aangeduid? = overdracht naar een Depot



Vraag 6: Hoe bepaal je het bewaarniveau?
Bij ketenprocessen...

Wat is een ketenproces?

Waar moet je allemaal mee rekening houden?

▪ Analyseer het volledig proces grondig.

▪ Ga na wat de functie van de informatie is bij de verschillende actoren en 
wat hun noden zijn ifv bewaartermijn/bestemming.

▪ Bepaal het bewaarniveau in overleg met alle actoren. Alle opties kunnen
mogelijk zijn.

▪ Formaliseer de afspraken in de IBP’s van alle actoren en indien complex, 
documenteer de afgesproken werkwijze ook apart.



Vraag 7: Bepaal de bestemming van schaduwarchief … 
Mag je 2 keer dezelfde type documenten bewaren?

• BEWAREN OF VERNIETIGEN?

• Wat met schaduwarchief bij ketenprocessen?

• Wat met de bijlagen bij een directiecomité?



Ons antwoord op vraag 7

ANTWOORD: ja, SOMS is het NUTTIG om de documenten in meerdere series te 
bewaren, maar maar niet altijd...

▪ Soms vormen de bijlagen een serie op zichzelf ...

▪ Soms is het nuttig die stukken als één geheel te kunnen raadplegen ...

> Bv: jaarverslagen, personeelplannen, …

▪ Soms maken documenten deel uit van een inhoudelijk dossier. Een volledig 
inhoudelijk dossier verhoogt de leesbaarheid ...

▪ ...
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Vragen?



Praktische info!

Werkt jouw organisatie samen met AgO – Dienstencentrum Personeel voor 
opleidingen (Vlimpers Leren)?

Registreer zelf je deelname aan de opleiding!

Ga naar het menu bovenaan en voeg de gevolgde opleiding toe in Vlimpers
Leren als een “externe training”



Praktische info!

Wat was goed, wat kon beter, tips, …? 

Wij horen graag jullie feedback over deze vorming!

Vul ons feedbackformulier in: 
https://overheid.vlaanderen.be/feedbackformulier-opleidingen

https://overheid.vlaanderen.be/feedbackformulier-opleidingen


SELECTIE en VERNIETIGING

> http://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/selecteren-en-
vernietigen

> http://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/selecteren-en-vernietigen

> INFORMATIEBEHEERSPLAN en SERIEREGISTER

> https://overheid.vlaanderen.be/serieregister

> https://overheid.vlaanderen.be/aansluiten-op-digitaal-archief-vlaanderen

> http://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiebeheersplan

> http://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/beheren

Lees meer

http://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/selecteren-en-vernietigen
http://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/selecteren-en-vernietigen
https://overheid.vlaanderen.be/serieregister
https://overheid.vlaanderen.be/aansluiten-op-digitaal-archief-vlaanderen
http://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiebeheersplan
http://overheid.vlaanderen.be/aan-de-slag/beheren


• Contact Coördinerende archiefdienst: 
informatiemanagement@vlaanderen.be

• Meer info: https://overheid.vlaanderen.be

/organisatie/informatiemanagement

mailto:informatiemanagement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/informatiemanagement
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/informatiemanagement


• Interesse in het Serieregister contacteer:
digitaalarchief@vlaanderen.be

• Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/serieregister

Serieregister

mailto:digitaalarchief@Vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/serieregister

